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Jan Strobbe
Nieuwe
jeugdvoorzitter
Torhout 1992 KM

Jan Strobbe werd vrijdag 22/03 verkozen tot
nieuwe jeugdvoorzitter van Torhout 1992 KM.
De jeugdwerking van KM wenst Jan dan ook oprecht
te feliciteren met zijn nieuwe functie.
Jan volgt Noël Cordie op die vrijwillig een stapje
opzij zet. Noël neemt een nieuwe functie op binnen
KM. Hij zal zetelen in de beheerraad van de eerste
ploeg en hij belooft dat hij zal blijven waken over
de doorstroming van de jeugd naar de eerste ploeg
toe.
De jeugdwerking van KM Torhout wil dan ook Noël
Cordie van harte bedanken voor zijn inzet de
voorbije 6,5 jaar als jeugdvoorzitter.
Noël van zijn kant wenst ook iedereen
(medewerkers,
bestuursleden,
trainers,
vertegenwoordigers van andere clubs ...) te
bedanken voor de samenwerking. Tot slot wenst
Noël ook het huidig bestuur o.l.v. Jan Strobbe
succes toe in de toekomst.

LEVE KM
ONE TEAM - ONE FAMILY
KM TORHOUT IS STEEDS OP ZOEK NAAR (NIEUWE) SPONSORS VOOR ONZE JEUGD.
BEN JE BEREID OM ONZE JEUGD FINANCIEEL TE HELPEN?
NEEM CONTACT OP MET JURGEN MYLLE (0496 55 03 35) OF
NOËL CORDIE (0476 56 18 24)

http://www.kmtorhoutjeugd.be

HERSENSCHUDDING
Voetballers hebben nogal eens te maken met hoofd- en hersenletsel. Je kunt hierbij denken aan kopduels, het
wegstompen van de bal door de keeper, met het hoofd tegen een doelpaal komen, te hoog trappen of te laag koppen
van de bal en dergelijke. Uit onderzoek blijkt dat per seizoen 2 à 4% van de voetballers een hersenschudding oploopt.
Lichte vormen van hersenschudding worden vaak niet herkend en zijn dus niet opgenomen in dit cijfer.
Bij een hersenschudding worden de hersenen voor korte tijd letterlijk door elkaar geschud. Meestal door een klap of
stoot tegen het hoofd. In de meeste gevallen worden de hersenen zelf hierbij niet (langdurig) beschadigd.
Hoe kan een hersenschudding vastgesteld worden?
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de dagen van de week van achteren naar voren?
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Je hebt een 1e graad hersenschudding:

verder wordt behandeld.

• Als je niet buiten westen raakt.
• Als je slechts enkele seconden verward bent.

Hoe kan je een hersenschudding voorkomen?

• De symptomen binnen 15 minuten verdwijnen.

Een hersenschudding is lang niet altijd te voorkomen. Maar

Bij een 1e graad hersenschudding kun je verder voetballen,

er zijn wel een paar dingen die je als voetballer en

maar als begeleiding moet je de speler wel goed in de gaten
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• Neem geen onnodige risico’s in wedstrijden en trainingen.
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• Neem niet teveel risico tijdens de wedstrijd.
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• Zorg dat je de techniek van het koppen goed beheerst.
• Beperk het aantal keren dat je kopt tijdens de trainingen.

2e graad hersenschudding

• Jeugdspelers jonger dan 12 jaar moeten geen specifieke
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kans op een hersenschudding.

Onze club blijft steeds groeien, zeker de
jeugdwerking. Voor volgend seizoen verwachten
we terug 1 à 2 ploegen extra in competitie. Dat
vraagt natuurlijk extra medewerkers.
We zijn op zoek naar afgevaardigden bij
jeugdploegen
en
medewerkers
voor
de
ingangcontrole op nationale jeugdwedstrijden.
Wie zich geroepen voelt, kan zich wenden tot het
secretariaat via mail ibrion@live.be of op het
nummer 0495/461207.

Het einde van het
seizoen nadert met
rasse
schreden.
Traditioneel
sluiten
we op dinsdag 30 april
af met een bbq in de
kantine van club 110
op de Velodroom.
Snel inschrijven is de
boodschap, want het
aantal
plaatsen
is
beperkt.

Tijdens hun bezoek bij FC Brussels, liepen onze
spelers van de nationale -11 BA van trainer Bram,
Johan Boskamp tegen het lijf.
Johan wou heel graag met onze spelers op de foto.

Op dinsdag 30 april wordt er voor aanvang van de bbq een wedstrijd gespeeld
tussen ouders en trainers van KM. De wedstrijd begint om 17u30 en wordt
gespeeld op V2.

GROOTS EINDESEIZOENSFEEST
JEUGD TORHOUT 1992 KM
Beste spelers, ouders, bestuursleden, voetballiefhebbers
Het seizoen loopt alweer op zijn einde en zoals gewoonlijk willen we dit afsluiten met een grootse
BARBECUE op DINSDAG 30 APRIL 2013 vanaf 19u30.
We willen er een superfeest van maken met alle spelers, ouders, familie, supporters, bestuursleden en
sympathisanten van onze grote KM-familie. Een leuke afsluiter van het seizoen met alle ploegen van
U7 t.e.m. U21, nationaal, bijzonder en gewestelijk.
Op het menu:
aperitief (frisdrank voor spelers) – van 19u30 tot 20u30 (!)
4 soorten vlees (worst, kippenbrochette, kippenboutje, casselrib)

@ KM
30/04
vanaf 19u30

6 soorten groenten
aangepaste sauzen
frietjes, aardappelsalade, pastasalade, rijst, stokbrood
Volwassenen betalen 15 euro per persoon, kinderen t.e.m. 12 jaar betalen
10 euro (worst + kippenbrochette).
Na het eten kunt u de opgedane calorieën er weer vanaf dansen en
shaken.

INSCHRIJVEN VOOR 15 APRIL D.M.V. OVERSCHRIJVING OP REKENINGNUMMER

BE 18 001361285165

MET VERMELDING VAN

NAAM, PLOEG, AANTAL

VOLWASSENEN, AANTAL KINDEREN.
Inschrijving geldig na ontvangst van betaling. Het aantal plaatsen is beperkt tot 350.

Feestcomité Torhout 1992 KM Jeugd

